
 

 

UCHWAŁA NR II/12/2014 

RADY GMINY RUJA 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 

3) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości z podziałem na następujące frakcje: 

1) papier, tektura (makulatura, karton); 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone; 

7) przeterminowane leki; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) chemikalia; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) zużyte opony. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie swojej 

nieruchomości z podziałem na następujące frakcje: 
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1) frakcja sucha obejmująca frakcje odpadów wymienionych w §2 ust.1 pkt. 1-5; 

2) frakcja mokra obejmująca frakcje odpadów wymienionych w §2 ust. 1 pkt.6. 

§ 3. 1. Gmina przejmuje wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i z 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone- mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji, 

kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach odpady ulegające 

biodegradacji odbierane są od mieszkańców przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 

2) odpady selektywnie zbierane- odbierane są przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 

3) odpady zmieszane- odbierane są przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 

4) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do 

oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach- 

w godzinach ich pracy; 

5) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych 

pojemnikach na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie gminy oraz 

w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów- w godzinach ich pracy; 

6) chemikalia w ilości do 2 l na mieszkańca rocznie należy przekazywać do mobilnego punktu selektywnej 

zbiórki odpadów w wyznaczonym terminie; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki 

odpadów w wyznaczonym terminie; 

8) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, w ilości do 2 sztuk gabarytu na mieszkańca rocznie, należy 

przekazać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonym terminie; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów, w ilości do 50 kg na mieszkańca 

rocznie, należy przekazać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonym terminie; 

10) zużyte opony samochodowe w ilości do 4 szt. na mieszkańca rocznie, należy przekazywać do mobilnego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonym terminie; 

11) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej 

niż raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy. 

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi w formie mobilnego punktu 

selektywnej zbiórki w wyznaczonych przez Gminę terminach. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w dzień trwania mobilnej zbiórki odpadów wymienionych 

w §2 ust.1 pkt 9-12 samodzielnie dostarczają je do wyznaczonego punktu na terenie gminy lub wystawiają je 

przed posesję w zależności od informacji zawartych w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej 

www.ruja.pl 

§ 5. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone 

w oznaczonych pojemnikach i innych urządzeniach. 

2. Odpady zgromadzone obok pojemników lub innych urządzeń, o których mowa w ust. 1, a także 

umieszczone w pojemnikach lub innych urządzeniach niespełniających wymogów, nie będą odbierane. 

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić łatwy 

dostęp do pojemników i innych urządzeń pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne lub 

wystawić pojemniki lub inne urządzenia przed wejście na teren nieruchomości, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników lub innych urządzeń w miejsca, o których 

mowa w ust. 3, należy wystawić pojemniki i inne urządzenia w dniu odbioru do drogi gminnej. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013r. poz. 715, poz. 

2075 i poz. 3118). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Ruja: 

M. Sokół 
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